


O software ValidaDF-e, desenvolvido pela DF-e Tecnologia, é o produto destinado ao recebimento, 

validação e guarda dos documentos fiscais eletrônicos recebidos por sua empresa. Utilizando o ValidaDF-e, 

sua empresa poderá ainda confirmar o recebimento das mercadorias ou se manifestar quanto ao 

documento fiscal recebido. 

Como você responderia às perguntas:

Ÿ Estou recebendo TODAS as notas fiscais dos meus fornecedores?

Ÿ Os documentos fiscais recebidos (nf-e/ct-e) são válidos? São os mesmos autorizados na SEFAZ?

Ÿ Será que o documento fiscal recebido é de fato assinado pelo fornecedor/emitente? 

Ÿ O documento fiscal não foi cancelado após seu recebimento?

Ÿ Como posso confirmar o recebimento das mercadorias, ou me manifestar de outra forma?

O software ValidaDF-e foi desenvolvido com a finalidade de responder a estas perguntas: automatizar o 

recebimento dos documentos fiscais, validá-los sobre os aspectos legais, tributários e tecnológicos, permitir 

que o destinatário se manifeste, consultar os documentos recebidos e permitir a guarda dos mesmos.

O ValidaDF-e implementa todos os requisitos da 

legislação da NF-e. Os processos relacionados ao 

recebimento e às validações necessárias a uma NF-e, 

para que a mesma possa ser aceita e escriturada, 

estão presentes de forma simples e objetiva.

FACILIDADE DE USO

A arquitetura baseada em páginas (padrão web) do 

ValidaDF-e é fácil e amigável. A utilização de seus 

recursos é simples e intuitiva. 

Além disso basta instalá-lo num único computador, 

reduzindo o trabalho de implantação e suporte técnico.

INTERFACE WEB

Rua das Camélias, nº 345 , Sala 505 - São José - Santa Catarina

                  (48) 3035-7264 www.dfe.com.br comercial@dfe.com.br suporte@dfe.com.br| | | 

S
O

F
T

W
A

R
E

IN
F

O
R

M
A

Ç
Õ

E
S

 G
E

R
A

IS

CUSTOS

Com o ValidaDF-e sua empresa reduz custos operacionais relacionados ao recebimento de mercadorias e sua 
verificação quanto aos aspectos fiscais, evitando notificações e multas da fiscalização.

É obrigação do destinatário a validação, guarda e 

manifestação das notas fiscais recebidas. Além 

disso sua empresa somente poderá se creditar de 

impostos de documentos fiscais válidos.

O ValidaDF-e garante a validade do documento 

fiscal recebido. 

REDUZA SEUS RISCOS

Somente após sua validação, a NF-e é 

disponibilizada para integração com o ERP, 

garantindo a qualidade da informação fiscal. 

Você também pode consultar ou manifestar-se 

sobre a nf-e, de forma totalmente integrada.

INTEGRAÇÃO COM ERP



Veja as principais funcionalidades e características técnicas do software ValidaDF-e:

FUNCIONALIDADES E CARACTERÍSTICAS

S
O

F
T

W
A

R
E

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

Rua das Camélias, nº 345 , Sala 505 - São José - Santa Catarina

                  (48) 3035-7264 www.dfe.com.br comercial@dfe.com.br suporte@dfe.com.br| | | 

PROCESSOS AUTOMÁTICOS (sem intervenção do usuário)

Ÿ Recebimento de NF-e: download automático da 

Receita Federal,  por e-mail, pasta ou upload

Ÿ Download da lista de NF-e emitidas para um CNPJ

Ÿ Validação de NF-e: autoria, integridade e situação fiscal

Ÿ Consulta de situação de NF-e na SEFAZ

Ÿ Monitoramento de NF-e na SEFAZ

Ÿ Importação de NF-e para Banco de Dados 

Ÿ Geração de evento (log para monitoramento)

Ÿ Exportação de NF-e válida (backup online)

Ÿ Envio de e-mail para monitoramento

Ÿ Manifestação: confirmação de recebimento, 

recusa, desconhecimento e ciência da operação.

INTERFACE WEB

Ÿ Visualização de NF-e recebida

Ÿ Consulta de eventos (log)

Ÿ Importação de NF-e (upload)

Ÿ Cadastro de empresas (destinatárias de NF-e)

Ÿ Configuração do processo de recebimento de NF-e

Ÿ Consulta de NF-e recebida

Ÿ Manifestação do destinatário

O software ValidaDF-e possui arquitetura flexível, possibilitando que sua instalação seja distribuída
e seu acesso realizado de acordo com as características técnicas do ambiente de TI do cliente final.

A seguir você pode visualizar o funcionamento básico do ValidaDF-e:

PRÉ-REQUISITOS

Ÿ Microsoft IIS (Internet Information Services)

Ÿ Certificado Digital Padrão A1

Ÿ Sistema de Gestão (próprio ou terceiros)

Ÿ Banco de Dados MS SQL Server / ORACLE

Ÿ CPU: Pentium IV ou superior

Ÿ Memória RAM - 1Gb ou superior

Ÿ Sistema Operacional Windows (32/64 bits)

Ÿ Microsoft .Net Framework 2.0 ou superior
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